GASETA MUNICIPAL
Butlletí Oficial de l'Ajuntament de Barcelona

25 de Gener del 2018

Personal – Nomenaments
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2018-8 d'11 de gener, de nomenament de
personal eventual a la Regidoria del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

Decret.
Fonaments jurídics:
Primer. L’article 52.1.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal
de Barcelona estableix que forma part del personal de l’Ajuntament el personal
eventual, nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial.
Segon. L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal
eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell
Municipal.
Tercer. L’article 12 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, del Text
Refós de la l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, disposa que el nomenament del
personal eventual serà lliure.

Cinquè. Vist l’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local
que estableix que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 500.000
habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal eventual
per un nombre que no pot excedir el 0,7 per cent del nombre total de llocs de treball
de la plantilla de les respectives entitats locals, considerant, a aquests efectes, els
ens que tinguin la consideració d’Administració pública en el marc del Sistema
Europeu de Comptes i la disposició final 19a de la Llei 48/2015 de 29 d’octubre. En
data 24 de gener de 2017 s’aprova la plantilla del personal eventual per a l’any 2017
en 115 places, publicada a la gaseta número 7 de data 1 de març de 2017.
Sisè. L’article 14 de la llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aplicable també al
personal al servei de les corporacions locals, estableix que no es pot autoritzar ni
reconèixer compatibilitat al personal que ocupi llocs de treball que comporten la
percepció d’un complement específic pel factor d’incompatibilitat o per concepte
equiparable, com és el cas del règim de plena dedicació.
Setè. Atès que en aquests moments hi ha places vacants a la plantilla màxima de
personal eventual de l’Ajuntament de Barcelona
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Quart. L’article 304 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, regula que el
nomenament del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde.

GASETA MUNICIPAL
25 de Gener del 2018

Resolc,
Nomenar la senyora Inés Garriga Rodríguez, personal eventual, en el lloc de treball
de Cap Departament 1, codi 40.10.PO.10, de la Família Serveis de Suport Polític,
amb nivell de destinació 26, adscrit a la Regidoria del Districte de Sarrià-Sant
Gervasi, amb efectes del dia 4 de desembre de 2017 i amb el règim de plena
dedicació.
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents.
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que se celebri.
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Barcelona, 11 de gener de 2018. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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